
1 

 

การดแูลผูป่้วยท่ีได้รบับาดเจบ็ทางสมองจากอบุติัเหตจุราจร (Head injury) 
 
1. บริบท: 
  โรงพยาบาลแม่เมาะ ตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีใ่กลก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ แม่เมาะ เป็นถนน 4 เลนพืน้ทีร่าบสลบักบั
เนินเขามทีางโคง้และทางแยกหลายจุดบางจุดไม่มไีฟสอ่งสว่างและสญัญานไฟจราจร ในช่วงเวลาเร่งด่วนมกีารจราจรที่
หนาแน่น ยานพาหนะมทีัง้รถบรรทุกขีถ้้าลอย รถรบัส่งพนักงาน และรถยนต์ส่วนตวัการเกดิอุบตัเิหตุจากการจราจรที่

บ่อยครัง้มคีวามรุนแรงและเสยีชวีติเพิม่มากขึน้ พบอตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจบ็ทีศ่รีษะจากอุบตัเิหตุจราจร (ต่อ
แสนประชากร)ในปี 2557-2559 เป็น17.06, 30.04,32.48พบการเกิดเหตุมากที่สุดได้แก่รถมอเตอร์ไซค์ร้อยละ 
85.68,88.46,89.43 มกีาร ใชแ้อลกอฮอล ์รอ้ยละ 34.39,38.77,31.79 และสวมหมวกนิรภยั รอ้ยละ 13.47,12.75,24.10 
ตามล าดบั จากการทบทวนผู้ป่วยกลุ่มที่เสยีชวีติหรือพกิารนัน้พบ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเขา้ถึงบรกิารที่ล่าช้า
เนื่องจากการไม่มกีารน าส่งดว้ยระบบ 1669:ปญัหาในพื้นทีม่หีน่วยบรกิารพืน้ฐาน First Responder ในทุกต าบลแต่
ใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง อยู่ 3 หน่วยบรกิาร พบอุบตักิารณ์ในการช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็ในทีเ่กดิเหตุ  ในเรื่องการหา้ม
เลอืด ปี2557-2559 ร้อยละ 4.29,1.72,1.63 ไม่มกีาร Immobilization ร้อยละ 2.29,6.61,2.48 ไม่มกีารประสานใน
ระหว่างการน าสง่ผูป้ว่ย จากการทบทวนขอ้มูลการส่งต่อผูป้่วยพบอุบตักิารณ์การประเมนิและการช่วยหายใจก่อนการ
สง่ต่อล่าชา้รอ้ยละ 2.92, 1,0.48 ไม่มกีารหา้มเลอืดก่อนการน าสง่รอ้ยละ 1.72,0.9 ,0.49 ตามล าดบั  
2. ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั: 
       1. อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจบ็ทีศ่รีษะจากอุบตัเิหตุจราจร > 16 แสนประชากร 
       2.  การเขา้ถงึบรกิารทีร่วดเรว็และครอบคลุมทุกพืน้ที ่

 3.  การช่วยเหลอืในทีเ่กดิเหตุเหมาะสม 

 4.  ความถกูต้องในการดแูลผู้ ป่วย    

3. เป้าหมายการพฒันา  
 1. อตัราการเสยีชวีติของผูไ้ดร้บับาดเจบ็ทางสมองจากอุบตัเิหตุจราจร < 16 แสนประชากร 

 2. ผูป้ว่ย Head injury เขา้ถงึบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน ภายใน 10 นาท ี

 3.   อตัราความถกูต้องในการดแูล ณ.จดุเกิดเหต ุ> ร้อยละ  85 

 4.    อตัราความถกูต้องในการดแูลผู้ ป่วย > ร้อยละ  85 

 5.   อตัราผูป้ว่ย post head injury ทีไ่ดร้บัการท า กายภาพบ าบดั > รอ้ยละ80 

4.  กระบวนการเพ่ือให้ได้คณุภาพ 
     การเขา้ถงึบรกิาร 

1) พฒันาระบบ EMS การช่วยเหลอืผูป้ว่ยตัง้แต่จุดเกดิเหตุโดยการขยายเครอืขา่ยใหข้ยายบรกิาร ตลอด 24 

ชัว่โมงใหค้รอบคลุมทุกพืน้ทีแ่ละสนบัสนุนกายกระดบัจาก FR เป็น BLS เพิม่ขึน้เป็น 3 อปท.ในปี 2560. 

1) การด าเนินงานป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน การขบัเคลื่อนงานผ่าน DHSโดยการคนืขอ้มูลการเกดิเหตุและจุด

เสี่ยง ในที่ประชุมหัวหน้าภาคส่วน เกิดมาตรการในการแก่ไขปญัหาได้แก่ มาตรการด่านชุมชนในทุกพื้นที ่

มาตรการการแกไ้ขจุดเสีย่งร่วมกบัภาคเีครอืข่ายจ านวน 5 จุด ไดแ้ก่ การตดิตัง้สญัญาณไฟส่องสว่าง การตดิตัง้ 

CCTV การตดิตัง้ป้ายเตอืนก่อนถงึจุดเสีย่ง การควบคุมจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน,การบงัคบัใชก้ฎหมาย การจ ากดั

ความเรว็ในการขบัขีไ่ม่เกนิ 90 กโิลเมตร  การก าหนดมาตรการองค์กร ได้แก่ การสวมหมวกนิรภยัในการเขา้
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สถานทีร่าชการต่างๆการกรณรงคร์่วมกบัภาคเครอืข่าย ในการก าหนดใหเ้ป็นถนนสขีาวในการใชร้ถใชถ้นนก่อน

เทศกาลทุกปี   

2) การประกนัเวลาในการออกรบัเหตุ ภายในระยะทางไม่เกนิ 10 กโิลเมตรในเขตเทศบาล หลงัไดร้บัการแจง้เหตุไม่

เกนิ 10 นาท ี

การดแูลผูป้ว่ย 

1) มกีาร พฒันาปรบัปรุง CPG head injury ในแนวทางการดูแลผูป้่วยเบือ้งต้นและการประเมนิ รวมถงึการส่ง

ต่อท ีเหมาะสมตามหลกั primary survey, secondary survey ร่วมกบั การแบ่งผูป้่วย เป็น Mild, Moderate, 

Severe head injury เพื่อจะไดด้แูลผูป้ว่ยทุกกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม 

2) สง่ผูป้ว่ยไปท า CT brain และพบแพทยท์างศลัยกรรมประสาทตามความเหมาะสมโดยพจิารณาจากความ 
      รุนแรงของอนัตรายต่อสมองดว้ยระบบประเมนิ GCS 

 การใหข้อ้มลูและเสรมิพลงั   
1. ใหค้ าแนะน า และแผ่นพบัแก่ผูป้ว่ยและญาตใินการดแูลและสงัเกตอาการผดิปกตทิีต่อ้งรบีมาโรงพยาบาล ใน

กรณีผูป้ว่ยจ าหน่ายทุกราย 
2. ผูป้ว่ย Post head injury ไดร้บัการท ากายภาพบ าบดัและการตดิตามเยีย่มบา้นทุกราย    

5.  ผลการพฒันา  
ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

(5เดือน) 
1. อตัราความถูกตอ้งในการดแูล pre-hospital > 85% 95.87 98.69 96.07 90.08 91.12 
2. อตัราการออก EMS  ภายใน 10 นาท ี > 80 % 79.44 74.49 80.16 81.05 76.14 
3. อตัราความถูกตอ้งในการดแูลขณะสง่ต่อ > 85% 99.37 98.04 96.70 92.04 90.01 
4.อตัราผูป้่วยpost head injury ที่ได้รบัการท า   
กายภาพบ าบดั 

>80% 100 100 100 100 100 

5. อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจบ็ที่ศรีษะจาก
อุบตัเิหตุจราจร  

16:แสน 
ประชากร 

17.06 30.04 32.48 22.5 7.49 

6. แผนการพฒันาต่อเน่ือง: 
 1. พฒันาทกัษะการดแูล ณ จุดเกดิเหตุของหน่วยบรกิาร First Responder (FR) 
       2.    มกีารตดิตามผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการสง่ต่อทุกรายและมแีนวทางการสง่ต่อขอ้มลูสูH่ome Health care เพื่อการ 
              ดแูลรกัษาต่อเนื่องทีบ่า้น 

3. วเิคราะหข์อ้มลูเชงิระบาดวทิยาและคนืขอ้มลูใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง.ในการประชมุกบัทอ้งถิน่ทุกเดอืน 
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